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Regler VFU 

Regler VFU 
Arbetstagaren/tagarna har rätt att ta ut VFU-ersättningen i lön eller låta ersättningen gå 
tillbaka till verksamheten.  

Uttag i lön innebär sedvanlig beskattning på ersättningen och att arbetstagaren därefter är 
fri att använda sin lön till vad den vill.  

Uttag av VFU-medel från verksamheten innebär att VFU-medlen tillhör verksamheten i 
form av arbetslaget/arbetsstället. Användningen av VFU-medel skall vara beviljat i förväg 
av rektor, i annat fall riskerar du att få betala kostnaderna privat. Intjänade VFU-medlen 
ska nyttjas under verksamhetsåret (under det kalenderår de inkommit). 

Dessa medel får användas till: 

• Undervisningsmaterial/läromedel till pedagoger eller elever 
• Pedagogisk kompetensutveckling 
• Föreläsning 
• Studiebesök för pedagoger eller elever 
• Planering eller förändringsarbete 
• Arbetskläder med Tibrologga 
• Kostnad för vikarier för att möjliggöra ytterligare tid för handledning 
• Personalbefrämjande aktivitet av teambuilding-karaktär 
• Ett program för aktiviteten skall finnas där mål och syfte tydligt framgår. 

Programmet ska bifogas till eventuella kostnadsfakturor. 

 

Regler för lärling (vuxenutbildning) 
Uttag av VFU-medel (för lärling) från verksamheten innebär att VFU-medlen tillhör 
verksamheten i form av arbetslaget/arbetsstället. Användningen av VFU-medel skall vara 
beviljat i förväg av rektor, i annat fall riskerar du att få betala kostnaderna privat. Intjänade 
VFU-medlen ska nyttjas under verksamhetsåret (under det kalenderår de inkommit) 

Dessa medel får användas till: 

• Undervisningsmaterial/läromedel till pedagoger eller elever 
• Pedagogisk kompetensutveckling 
• Föreläsning 
• Studiebesök för pedagoger eller elever 
• Planering eller förändringsarbete 
• Arbetskläder med Tibrologga 
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Regler VFU 

• Kostnad för vikarier för att möjliggöra ytterligare tid för handledning 
• Personalbefrämjande aktivitet av teambuilding-karaktär 
• Ett program för aktiviteten skall finnas där mål och syfte tydligt framgår. 

Programmet ska bifogas till eventuella kostnadsfakturor. 
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